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f GALACTION

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOPAL SFINTEI EPISCOPII A

ALEXANDRIEI I TELEORMANULUI

TUTUROR DREPTCREDINCIOILOR CRETINI,
CINULUI MONAHAL, PREA CUCERNICILOR I

PREA CUVIOILOR PRINI

DIN ACEAST SFÂNT I DE DUMNEZEU
PZIT EPISCOPIE,

HAR, PACE, SNTATE I ALESE BUCURII
DUHOVNICETI DE LA DUMNEZEU,

IAR DE LA NOI PRINTEASC ÎMBRIARE
I ARHIEREASC BINECUVÂNTARE

„...i a nscutpe Fiul su, Cel Unul-Nscut

i L-a înfat i L-a culcat în iesle, cci nu

mai era loc pentru ei..."

(Lucall, 7)

Aceast pastoral se va citi în toate bisericile parohiale i în Sfintele Mnstiri

în ziua Praznicului Naterii Domnului Nostru lisus Hristos.

Iubiii notri fii duhovniceti,

Naterea Domnului nostru lisus Hristos, praznicul

pe care îl srbtorim, ne prilejuiete i anul acesta

bucuria de a fi împreun, unii în rugciune, în Sfintele

noastre biserici i de a mulumi lui Dumnezeu pentru

iubirea Sa cea mare, care, de dou mii de ani, izvorte



A.

necontenit din petera Betleemului. In acel moment al

istoriei, „ la plinirea vremii " (Galateni IV, 4), când lumea
era mai însetat ca oricând de via, de adevr i de
ajutor de sus, „poporul care locuia întru întuneric"

a vzut lumin mare, iar cei ce locuiau „în latura

umbrei morii" lumin a strlucit peste ei (cf. Isaia IX, i).

„Lumina " aceasta era Hristos Domnul, venit pe pmânt
ca s înale pe omul czut în pcat iari la demnitatea

de fiu al lui Dumnezeu i s-1 mântuiasc. Cci acesta

a fost în primul rând rostul venirii Fiului lui Dumnezeu
pe pmânt; pentru aceasta „Cuvântul S-a fcut trup

i S-a slluit între noi" (Ioan I, 14), „Ca pe cei de

sub Lege s-i rscumpere, ca s dobândim înfierea"

(Galateni IV, 5). „ Cci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Su
în lume ca s judece lumea, ci ca s se mântuiasc,

prin El, lumea" (Ioan III, 17). Motivul venirii lui Hristos

este mântuirea noastr. Nici un eveniment din istorie

nu ne privete atât de direct ca Naterea Domnului.

Ne bucurm de acest eveniment minunat - care este

întruparea Mântuitorului, dar mai cu seam de scopul

pentru care a venit Hristos în lume. De aceea, totdeauna

în timpul Sfintei Liturghii mrturisim acest adevr când

rostim Simbolul de credin, spunând: „ Carepentru noi

oamenii i pentru a noastr mântuire, S-a pogorât din

ceruri i S-a întrupat de la Duhul Sfânt i din Mria
Fecioara i S-afcut om.

"

Teologhisind acest adevr, una dintre cântrile

Sfintei Biserici alctuieteun adevrat Simbol decredin
al praznicului Sfintei întrupri atunci când glsuiete:

„ Veniis ne bucurm întru Domnul, povestind taina ce

este defa. Zidul cel despritor acum cade; sabia cea
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defoc se îndeprteaz; heruvimul nu maipzetepomul

vieii; iar eum împrtesc din dulceaa din rai, de la

care m-am îndeprtat prin neascultare. C Chipul cel

neschimbat al Tatlui, Pecetea veniciei Lui, înfiare

de rob primete, ieind din Maica ce nu tie de nunt,

nesuferind schimbare; c a rmas ce era, Dumnezeu

adevratfiind; i a luat ce nu era, om fcându-Se, din

iubire de oameni" 1

.

Din aceast iubire dumnezeiasc nesfârit

ne adpm i noi sufletele, acum, în zi de prznuire

prealuminat i ne bucurm ascultând dezlegarea tainei

celei „ din veac ascunsi de îngeri netiut. "Ins vestea

cea bun, sau, mai bine zis „ cea mai bun veste, " ne

vine tot printr-un înger, semn c Adevrul vine de sus,

atunci când zice pstorilor: „Iat, v binevestesc vou
bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. C vi S-a

nscut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul" (Luca

II, 10-11). Icoana acestei sfinte bucurii pe care o primim

este totui brzdat de o umbr, cci Sfântul Luca ne

precizeazc Pruncul Sfânt S-a nscut în iesle „ cci nu

mai era loc de gzduire pentru ei ".

Smerenia Fiului lui Dumnezeu se lovete de

mândria i autosuficiena oamenilor, iar Lumina care

rsare în noaptea lumii nu este primit nicieri. Omul

nu primete pe Dumnezeu: „întru ale Sale a venit, i ai

Si nu L-au primit" (Ioan I, 11). Dumnezeu nscut Om
pentru oameni nu-i poate gsi niciun adpost omenesc

ci Se nate într-un staul! i totui, în aceast stare de

umilin, El Se înscrie în numrul celor din urm supui

ai Cezarului de la Roma, pentru ca pe noi s ne înscrie în

1. Mineiul lunii Decembrie, p. 376.
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numrul celor alei pentru împria cerurilor! Staulul a

fost întotdeauna slaul propriu al acelor fiine destinate

jertfei i, într-un staul vine s Se nasc Cel care va fi

jertfa suprem i venic, ce se aduce o dat pentru

totdeauna spre mântuirea lumii. El nu Se murdrete de

staul, ci acesta se sfinete i se preschimb în biseric

a lui Dumnezeu în care vin s se închine pstorii cei cu

sufletul curat i magii de la rsrit.

Când Hristos Dumnezeu Se ntea, tot Ierusalimul

dormea: dormea Irod, dormeau i fariseii, i arhiereii, i
soldaii. Iar când s-au trezit au pus mâna pe sabie! Aa
au ales ei s-L primeasc pe Cel ce a venit în lume ca

lumea „vias aib i din belugs aib " (Ioan X, 10).

Prigonit din pruncie avea s fie Cel „plin de har i de

adevr" (Ioan 1, 14), Cel ce S-a fcut pentru noi pild de

smerenie (Filipeni II, 8), pild de iubire (Ioan XV, 13), pild

de slujire (Matei XX, 28), Care a vindecat pe cei bolnavi,

a sturat pe cei flmânzi, pe cei mori i-a înviat i ne-a

druit tuturor mult i bogat mil.

Pe noi, cretinii de astzi, ne întristeaz toate

acestea i ne întrebm indignai cum au putut oare

oamenii din vremea aceea s nu-L primeasc pe Fiul lui

Dumnezeu? i ne spunem în sinea noastrc noi nu am
fi fcut la fel ca aceia. Iar Maicii îndurerate, care „ n-are

scutec de-nfat", noi îi rspundem degrab „Nu mai

plânge Maica mea / Scutecele noi i-om da / Pruncul

Sfânt de-i înfa ".

Darastzi, la ceas de sfânt srbtoare, cândHristos

bate la ua sufletului nostru i, cu dor dumnezeiesc

pentru fptura pierdut, dorete s Se nasc înluntrul

nostru, noi îl primim oare? Observmc sfintele cântri

ale Bisericii ne prezint Dumnezeiasca întrupare la un
6

permanent timp „astzi": „Astzi Hristos în Betleem

Se nate din Fecioara. Astzi Celfr de început Se

începe"2
, „Astzi toate se umplu de bucurie"3

. îns,

pentru cretinii de „astzi" mai are semnificaie

Naterea Mântuitorului? Mai are loc Hristos în viaa

noastr? Omul zilelor noastre alearg dup un trai bun

i confortabil, dup un serviciu uor i cât mai bine

pltit, dup mese îmbelugate i buturi alese, cutând

cu orice pre fericirea. El uit îns cuvintele Sfântului

Apostol Pavel, care ne spune desluit c „ împria lui

Dumnezeu nu este mâncare i butur, ci dreptate i
pacei bucurie în Duhul Sfânt " (Romani XIV, 17). Oricât ar

cuta fericirea lumeasc, el nu va avea parte de fericirea

cea adevrat niciodat. Se va simi mereu neîmplinit,

va simi c îi lipsete ceva. Va fi un om al îndoielilor, al

întrebrilor far rspuns, un om care a rtcit calea ctre

împrie.
Dac Dumnezeu nu triete în inima noastr,

dac în sufletul nostru nu se gsete comoara cereasc

a credinei, oricât am fi de împodobii cu fericire

pmânteasc, cu tot felul de beluguri i de sntate, nu

vom afla pentru sufletul nostru fericirea aceea pe care

nimeni, în afar de Dumnezeu, nu poate s o dea.

Cu nici un fel de bogie nu va putea omul, care

nu-L are pe Dumnezeu în inim, s se rscumpere din

mustrarea cugetului, când acesta va începe s vorbeasc

i nu va reui niciodat s-i agoniseasc pacea luntric

i sprijinul sufletesc, care îi dau putere s treac peste

orice încercare.

2. Mineiul lunii Decembrie, p. 395.

3. Ibidem, p. 386.
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Pentru aceasta Hristos Dumnezeu se nate „ astzi

"

pentru noi i Sfânta Sa Natere este, cu fiecare an ce

trece, tot mai necesar i tot mai actual i mai de folos

sufletelor noastre.

Hristos, Dumnezeu - întrupat, este lumin. Unde
este El, noaptea îndoielii i a pcatului se risipete,

iar iubirea i pacea luntric se statornicesc în suflete.

Lumina Sfintei Sale întrupri înltur toate îndoielile

i întrebrile omului, dezvluie tainele vieii i ale

morii, arat c scurta via de aici este pregtire pentru

alta, care nu va avea sfârit, arat calea cea adevrat
ctre raiul cel pierdut, ctre fericirea cea nepreuit, la

sânul cald al Tatlui Ceresc. Ne spune de unde venim

i unde ne ducem când zice: „Ieit-am de la Tatli am
venit în lume; iari las lumea i M duc la Tatl"

(Ioan XVI, 28). Acesta este i drumul fiecrui dintre noi.

Omul, de la Dumnezeu vine i la Dumnezeu se întoar-

ce, îns calea pe care merge este însui Hristos, care ne

înva: „Eu sunt Calea, Adevrul i Viaa. Nimeni nu

vine la Tatl Meu decât prin Mine" (Ioan XIV, 6); „Eu
sunt ua: de va intra cineva prin Mine, se va mântui

"

(Ioan X, 9); „Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi urmeaz
Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieii

"

(Ioan VIII, 12).

S ne facem dar i noi vrednici de a-L primi pe

Pruncul Dumnezeiesc în sufletele noastre luminate de

lumina credinei în El i înclzite de lucrarea faptelor

bune i aicis „ senasciscreasc,s nemântuiasc ",

împlinind astfel cuvintele Sfântului Apostol Ioan: „i
celor câi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat

putere cas sefacfii ai lui Dumnezeu " (Ioan 1, 12).
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Dreptmritori cretini,

Sfânta noastr Biseric, la fel ca în fiecare an,

ne binevestete marea bucurie a întruprii Fiului lui

Dumnezeu. i, o face, pentru c bucuria i fericirea

acestei vestiri sunt atât de mari, încât, oricât de mult

le-am asculta nu le ptrundem pân la capt bogia
de înelesuri. Cci din nou, iar i iar, ele ne par tot

mai noi, tot mai adânci, tot mai frumoase, de parc
le-am asculta pentru întâia oar. Sunt asemenea unui

izvor din care cu cât scoi mai mult ap, cu atât apa

este mai bun, mai rece, mai limpede. Din acelai

izvor de via dttor, ce din Betleem curge peste

veacuri, vor fi gustat cu bucurie i Sfinii Prini ai

Bisericii noastre i cugetarea lor a rodit învturi
pline de înelepciune, din care i noi astzi se cuvine

s ne îndulcim auzul, sporind astfel bucuria inimii

noastre, precum spune i proorocul: „Aflat-am cuvintele

Tale i le-am sorbit i cuvântul Tu a fost bucurie i
veselie pentru inima mea" (IeremiaXV, 16).

S ascultm dar, glasul Sfântului Grigore de

Nyssa care, învând despre necesitatea i scopul

înomenirii Fiului lui Dumnezeu, ne griete astfel:

„Firea noastr cea slbnogit avea nevoie cu ade-

vrat de doctor; omul czut din pricina istovelii atepta

pe Cel ce-i va întinde mâna, cel ce-i pierduse viaa
ateptape Dttorul ei, cel ce se deprtase deprtia
Binelui avea nevoie de îndrumtorul care s-l duc
iari la binele dintâi; tânjea dup lumin cel ce zcea
în întuneric, cel czut în robie îi atepta Izbvitorul,

cel legat atepta pe Cel care s-l dezlege, cel din
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jugul sclaviei, pe Slobozitorul su"4
. Aadar, atunci

când omenirea avea cu adevrat nevoie de Izbvitorul

Ceresc „Tatl a binevoit, Cuvântul trup S-a fcut i
Fecioara a Nscut pe Dumnezeu om "5 ca pe om s-1

readuc iari la „binele dintâi", la calitatea de fiu al

lui Dumnezeu.
Iar dac mintea noastr omeneasc este umbrit

de întrebarea „cum s-a lucrat aceast tain mai presus

de înelegere? " sau cum ,, Celfr de trup fiind, S-a

întrupat?", Sfântul Atanasie cel Mare vine s ne lu-

mineze cugetul i s ne învee zicând: „Astfel, când

Fecioara II ntea, El nu ptimea, nici nu se întina de

trup, i mai degrab sfinea i trupul. ifiind în toate,

nu Se împrtete de toate, ci mai degrab tuturor

le d via i le hrnete. Cci dac soarele fcut de

El i vzut de noi se învârtete pe cerfr s se întu-

nece de corpurile de pe pmânt pe care le atinge,

nici nu e întunecat de întuneric, ci mai degrab el

le lumineaz i le curete pe acestea, cu mult mai

vârtos Preasfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Care e i
Fctorul soarelui, fcându-Se cunoscut în trup, nu Se

întina, ci mai degrab, nestriccios fiind i trupul Lui

muritor aflându-se, îlfcea viu i-lcuraipe acesta
"6

.

înelegem de aici c Dumnezeu Cuvântul, facându-Se

om, nu suporta pasiv naterea, ci El însui o lucra. De
aceea Preasfânta Fecioar nate fr stricciune i mai

presus de legile firii.

4. Sfântul Grigorie al Nyssei, Marele cuvânt catehetic, Editura IBMO,

Bucureti, 201 1, pp. 64-65.

5. Mineiul lunii Decembrie, p.394.

6. Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului, Editura

IBMO, Bucureti, 2010, p. 165.
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Cunoscând aceste învturi ne dm seama c
numai din iubirea Sa nermurit fa de om Dumnezeu
lucreaz taina Sfintei întrupri i calea de la Creator

la fptur este numai smerenia Sa fr de margini.

Odinioar i Adam era bogat în ascultare i în smerenie

i se bucura de vederea lui Dumnezeu, dar când a czut
în neascultare, puntea ctre Dumnezeu s-a ruinat i
Adam a czut în înfricotor întuneric. Era nevoie din

nou de ascultare i de smerenie pentru ca omul s ajung
din nou la Lumin.

Un alt Sfânt Printe, cluzit de Duhul Sfânt, ne

întrete aceastînelegerei neîndeamn: „ Priviiacum
la Hristos. Totul e smerenie i ascultare. Arhanghelul

Gavriil - smerenie i ascultare întruchipat; Fecioara

Mria - smerenie i ascultare; Iosif - smerenie i
ascultare; pstorii - smerenie i ascultare; magii de
la Rsrit - smerenie i ascultare. Furtuna ascult,

vântul ascult, soarele i luna ascult, oamenii ascult,

mormântul însui ascult. Totul ascult de Fiul lui

Dumnezeu, de NoulAdam, totul înfaa Lui se smerete,

pentru c i El, la rândul Lui Ii este cu desvârire
asculttor Tatlui, i cu desvârire se smerete înaintea

Lui"1
.

Spre a cpta noi mai mult folos duhovnicesc i a

înelege cum s prznuim i s cinstim Dumnezeiasca
întrupare i smerenia fr de seamn a Fiului lui

Dumnezeu, se cuvine s urmm poveele Sfântului

Grigorie, Cuvânttorul de cele dumnezeieti, care

gria credincioilor si: „S prznuim deci nu cum

7 Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, ed. a Il-a, Editura Ileana,

Bucureti, 2006, p. 20;
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este obiceiul în adunrile norodului, ci precum place

lui Dumnezeu. Nu lumete, precum vrea stpânitorul

lumii acesteia, ci mai presus de lume, duhovnicete.

Nu cu cele ale neputinei i neascultrii, ci cu cele

ale vindecrii i mântuirii. Nu cu cele ale zmislirii

i naterii celei trupeti, ci cu cele ale înnoirii i na-

terii celei duhovniceti... Nu cu ospee, cu cântece i
cu beii... S nu alegem vinurile tmâioase i mirosi-

toare... S ne desftm în cuvântul cel despre Dumnezeu

i despre acelea ale praznicului de acum. Ca astfel,

desftarea sfie potrivit i nu departe de Cel ce ne-a

chemat
"8

.

Iubii fii sufleteti,

Naterea Domnului Hristos, „maic a srbto-
rilor" i „srbtoare a darurilor", revars i în acest

an peste toi cretinii binefaceri i binecuvântri din

preaplinul ei de bunti, druind fiecrui om prilejul

unei viei noi, unei viei cu Hristos i în Hristos.

îns trebuie s recunoatem cu întristare c, în

ultima vreme, Crciunul a începuts devin o srbtoare

cu aspecte de carnaval, cu tendine mercantile i
consumiste. Ne îngrijim mai mult de masa de Crciun,

de hainele noi, de darurile pe care le primim sau le

druim, de cele mai multe ori celor de la care am primit.

Ne place s ascultm colinde mai mult pentru partea

8. Sfântul Grigorie de Nazianz, „Cuvânt la Artarea lui Dumnezeu", în

Sfinii Prini despre Naterea i întruparea Cuvântului, Editura Sophia,

Bucureti, 2007, pp. 139-140;
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lor artistic decât pentru înlimea mesajului pe care

ni-1 transmit. i iat-ne în situaia acelor locuitori ai

Betleemului „care nu L-au primit" pe Pruncul Sfânt

i care n-au auzit glasul îngerului. Trind în acest fel,

riscm i noi s nu auzim cântecul îngerilor i nici mcar
lumina stelei s o vedem.

S lsm acestea omului celui vechi din noi,

„stricat de poftele înelciunii" (Efeseni IV, 22) i s
ne apropiem de ieslea Mântuitorului precum pstorii

din Betleem, precum magii cei înelepii, precum
sutaul Corneliu, precum canaaneanca, precum tâlha-

rul de pe cruce, care s-au pocit, au crezut i s-au

mântuit.

SfântanoastrBisericnecheam astzi la întâlnire

sfânt! Prin Naterea Domnului nostru Iisus Hristos,

din cer ne-a coborât iertarea, prin magi i pstori ni s-a

întrit credina, iar steaua ne-a luminat crarea!

Astzi, Pruncul cel Blând vine la noi s Se nasc
în chip tainic în inimile noastre! S-I deschidem larg

porile sufletului: ne va drui pace, ne va drui lumin,

ne va umple viaa de bucurie i de iubire.

S-L primim cu toat fiina noastr i din aceast

clip s punem nou început vieii noastre: s alungm
de la noi toat patima i rutatea, s ne îmbrcm cu

hainele credinei, ale dragostei fa de Dumnezeu i fa
de aproapele.

S ne rugm ca Domnul cel întrupats cluzeasc
paii notri pe calea Sa cea sfânt, s ne învredniceasc

de a pstra i a înmuli darurile Preacuratei Sale Nateri,

împlinind cele de cinste, cele drepte, cele curate, cele

vrednice de laud.
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V îmbrim printete i v dorim s petrecei

Sfintele Srbtori ale Naterii Domnului i ale Bobotezei

cu pace deplin, iar Anul Nou 2015 sv fie luminat i
cu spor întru toate cele de folos!

La muli ani!

Al vostru ctre Domnul, pururea rugtor

spre tot binele,

fGALACTION

Episcopul Alexandriei i Teleormanului
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Dat în reedina noastr episcopal din Alexandria

la Praznicul Naterii Domnului Nostru Iisus Hristos,

în anul mântuirii 2014.




